
1 
 

3/2015. (I.20.) számú rektori - kancellári közös utasítás1 
a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság  

közalkalmazottjai és munkavállalói feletti  munkáltatói jogok gyakorlásáról 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv. ) 13/A.§-a alapján a 
kancellár végzi az intézmény működtetését, felel a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, 
munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért, az intézmény vagyongazdálkodásáért, 
ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és 
közbeszerzési ügyeket (továbbiakban együttesen: funkcionális feladatok) is, irányítja e területen a 
működést, ekörben munkáltatói jogot gyakorol. A kancellár feladatai tekintetében az Egyetem 
vezetőjeként jár el. 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 2. számában megjelent 1/2015. (I.15.) ME határozatban Magyarország 
miniszterelnöke megbízta az Egyetem kancellárját. 
 
A kancellár megbízásától kezdve az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban állók feletti 
munkáltatói jog a rektor és a kancellár között megoszlik, mégpedig úgy, hogy a rektor gyakorolja a 
munkáltatói jogokat az oktatói, kutatói, tanári munkakörben, illetve a szakmai munkához kapcsolódó 
egyéb megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak felett. Minden más közalkalmazott és 
munkavállaló, illetve egyéb megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak felett a kancellár 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
Mindezek alapján a rektor és a kancellár – igazodva az Egyetem kialakult működési rendjéhez, a 
folyamatos működés fenntartása és a jogszabályban előírt gazdasági főigazgatói feladat- és hatáskör, 
a szervezeti egység és a gazdasági vezetői feladatok átadása zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 
- az alábbiak szerint rendelkezik a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság közalkalmazottai, 
munkavállalói és az egyéb megbízási jogviszonnyal rendelkezők feletti munkáltatói jogok 
gyakorlásáról. 
 

1.§ 
 

(1)  Jelen utasítás hatálya a kiterjed Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság közalkalmazottaira, 
munkavállalóira és az egyéb megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottakra. 
 
(2) Jelen utasítás az Nftv. 117/A § (1) bekezdése alapján a gazdasági főigazgató magasabb vezető 
állásának megszűnésével egyidejűleg további rendelkezések nélkül is hatályát veszíti. 
 

2.§ 
 
A kancellár munkáltatói jogainak teljes körét a gazdasági főigazgatóra ruházza át. 
 

3.§ 
 

(1) Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát jogszabályi változások alapulvételével, jelen 
közös rektori - kancellári utasítással összhangban kell értelmezni és alkalmazni.  
 
(2) A foglalkoztatási jogviszonyra egyebekben az SZMSZ III. kötete Foglalkoztatási 
Követelményrendszere rendelkezései alkalmazandók.  
 
 

                                                           
1
 Az 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelében 2015. január 29. napjával hatályát vesztette. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

4.§ 
 
(1) Ezen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2015. január 20. 
 
 
 
 
 
 

dr. Mezey Barna      dr. Scheuer Gyula 
 rektor         kancellár 
 


